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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional ini 

diperlukan perangkat pengajaran yang memadai untuk menunjang pendidikan 

yang berkualitas. Salah satu cara untuk menggali potensi peserta didik adalah 

mengajarkan materi sesuai dengan gaya belajar siswa agar ilmu yang mereka 

serap bisa maksimal. Gaya belajar adalah cara atau kebiasaan yang dilakukan 

individu dalam menyerap, memproses, dan mengelola informasi.  Gaya belajar 

merupakan faktor penting yang menunjang bagi tercapainya tujuan 

pembelajaran. Namun pada kenyataannya, gaya belajar sering diabaikan 

dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pelajaran tidak dapat diserap secara 

maksimal sehingga dalam jangka waktu lama, dapat mempengaruhi kualitas 

pendidikan. 

Menjawab permasalahan ini, maka diperlukan suatu sistem untuk 

menganalisis gaya belajar siswa yang bertujuan untuk mengetahui gaya belajar 

yang sesuai dengan masing-masing karakteristik individu, sehingga dengan 

diketahuinya gaya belajar yang sesuai maka diharapkan setiap siswa dapat 

belajar dengan optimal dan kemudian akan berpengaruh pada prestasi 

belajarnya. 

Untuk menunjang keberhasilan analisis gaya belajar siswa, diperlukan 

metode untuk menyelesaikan permasalahan ini. Metode yang paling 

memungkinkan diimplementasikan adalah algoritma KNN yang dapat 

mengklasifikasi data berdasarkan parameter-parameter gaya belajar siswa ke 

dalam model  paling dekat dengan gaya belajar tertentu. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan utama yang akan dijawab 

dalam penelitian ini antara lain : 

a. Bagaimana menganalisis gaya belajar? 

b. Bagaimana menerapkan algoritma KNN dalam menganalisis gaya belajar? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini permasalahan terbatas pada tahap 

pengimplementasian algoritma KNN dalam menganalisis gaya belajar 

sehingga dapat diketahui gaya belajar dan cara belajar yang tepat untuk 

individu tersebut.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi analisis gaya belajar 

berdasarkan pernyataan-pernyataan yang berisi parameter gaya belajar yang 

sudah ditentukan sehingga dari aplikasi ini dapat diketahui gaya belajar yang 

dominan dan cara belajar yang cocok untuk individu yang bersangkutan 

dengan cara membandingkan data uji dengan training data set yang telah 

ditentukan dengan menggunakan algoritma KNN. 

 

1.5. Metodologi 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

langkah-langkah berikut: 

a. Melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Topik-topik yang akan 

dikaji antara lain meliputi : gaya belajar, analisis gaya belajar, data 

mining, klasifikasi dalam data mining, dan algoritma KNN. 

b. Menyiapkan training data set yang akan digunakan untuk proses 

pembelajaran dari sistem.  
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c. Merancang sistem analisis gaya belajar kemudian membuat 

aplikasinya dengan bahasa pemrograman C# 2005 dan dan database 

SQL Sever 2000. 

d. Melakukan pegujian terhadap sistem analisis gaya belajar siswa. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, 

Implementasi dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I.     Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika penulisan 

tugas akhir dengan judul Analisis Gaya Belajar Menggunakan 

Algoritma K-Nearest Neighbour. 

BAB II.   Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan permasalahan yang ditulis dalam laporan Tugas 

Akhir. 

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas rancangan sistem sesuai judul yang telah dibuat, 

rumusan masalah serta batasan masalah yang ditentukan. 

Perancangan sistem ini meliputi skenario analisis gaya belajar, use 

case diagram, activity diagram, hubungan antar entitas (Entity 

Relationship dan faktor pendukung lain yang dijadikan dasar untuk 

implementasi pada bab IV. 
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BAB IV.  Implementasi dan Testing 

Bab ini membahas tentang implementasi atau penerapan  dan 

penjelasan dari rancangan sistem yang telah dibuat. Dimulai dari 

bentuk database dari rancangan sistem yang melibatkan tabel-tabel 

entitas dan alur data dengan menggunakan Microsoft SQL Server 

2000. Berdasarkan database serta perancangan sistem yang 

didasari pada alur proses, aktivitas pengguna dan aktivitas sistem 

yang telah dibuat, kemudian diimplementasikan menjadi aplikasi 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual C# 

2005 yang selanjutnya dilakukan testing untuk aplikasi yang telah 

dibuat. 

BAB V.   Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan dan 

implementasi program berdasarkan hasil penelitian. 

 

 


